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Protecció Civil de Sant Cugat del Vallès 
 

Recomanacions davant el risc d’Incendis Forestals 
Mesures d’autoprotecció 

 
Consells preventius: 
 

- No llanceu burilles ni llumins, ni caminant ni per la finestra del cotxe. 
 

- No llanceu coets, petards, focs d'artifici, globus (per exemple fanalets) o altres 
artefactes que continguin foc en zones de perill, ni que sigui a camp ras, ni en 
terrenys agrícoles ni, sobretot, en urbanitzacions envoltades per bosc. 
 

- No deixeu mai escombraries ni deixalles al bosc. Utilitzeu els serveis de 
recollida i els contenidors adients. 
 
 
A casa: 
 

o Elimineu les branques que toquin la façana. 
 

o Retireu els objecte combustibles del voltant de la casa (llenya, 
bombones de butà...). 

 
o No utilitzeu barbacoes que no estiguin autoritzades. Recordeu que han 

de ser d'obra i amb mataguspires. 
 

o Les cremes de residus al jardí estan prohibides, cal portar-los a 
l'abocador o triturar-los, i en faran compost. 

 
o Tingueu a mà eines bàsiques que puguin ser útils contra incendis 

(mànegues, destrals) i alguna reserva d'aigua. 
 

o En situació d'emergència seguiu les informacions i les indicacions de les 
autoritats. Informeu-vos a través dels mitjans de comunicació. 

 
Recordeu, si necessiteu ajut truqueu al 112. 

 
 
Si us trobeu al bosc i veieu un incendi: 
 

- Aviseu urgentment al 112 i a l’autoritat més propera i seguiu les seves 
indicacions. 

 
- Si us sorprèn el foc, allunyeu-vos en direcció oposada al fum. Respireu pel nas 

procurant cobrir-lo amb un drap mullat. 
 

- No busqueu refugi en lloc profunds i fugiu sempre pendent avall, el foc puja 
vessant amunt com per una xemeneia o en direcció perpendicular a l’avanç del 
foc. 
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- No intenteu creuar les flames, hi podeu quedar atrapats. 
 

- Si se us encén la roba, no correu, rodeu sobre el sòl i si teniu una manta 
utilitzeu-la per cobrir-vos. 

 
 
 
Si us trobeu a casa i veieu un incendi: 
 

- Aviseu urgentment al 112 i a l’autoritat més propera i seguiu les seves 
indicacions. 
 

- Informeu si a casa  hi ha persones que necessiten una atenció especial (amb 
problemes de salut o mobilitat, nens petits, persones d’avançada edat...) 
 

- Tanqueu portes, finestres, persianes i les possibles entrades d’aire. 
 

- Tanqueu els interruptors de la llum, del gas i d’altres subministraments de 
combustible. 
 

- Ompliu d’aigua la banyera, piques i recipients. 
 

- Tingueu a mà els documents, objectes importants i medicaments per casos 
especials. 
 

- Si el foc envolta la casa mantingueu-vos a l’interior i tapeu qualsevol forat. La 
casa és més segura. 
 

- No bloquegeu les vies d’accés dels vehicles d’emergència. 
 

- Tingueu sempre preparat un transistor i piles de recanvi, llanternes, aliments 
rics en calories. 

 
 
Important: En cas d’emergència, saber actuar us pot salvar la vida. 

 
 
Recordeu: 

 Preneu consciència del risc i extremeu les mesures d’autoprotecció. 

 Escolteu la ràdio i altres mitjans d’informació. 

 Més informació a: www.gencat.cat  

                                  www.santcugat.cat 

 
 

Recordeu, en cas d’emergència truqueu al                   i doneu-los la màxima informació 
 
i seguiu sempre les indicacions de les autoritats. 

 

http://www.gencat.cat/
http://www.santcugat.cat/

